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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác
Cải cách hành chính 9 tháng năm 2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 30/9/2022, tại phòng
họp HĐND và UBND huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải
cách hành chính 9 tháng năm 2022. Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lù
Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp
có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn,
Giám đốc các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai, Chi cục thuế Mai Sơn - Khu vực Yên Châu, UBND các xã, thị trấn dự tại
điểm cầu.
Tại cuộc họp, chí lãnh đạo UBND huyện và các đại biểu đã tập trung đánh
giá những tồn tại hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm
2022, đưa ra những giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022.
Sau khi nghe các nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp,
đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận
và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn như sau:
1. Giao các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động tham
mưu, thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính mà cơ quan, đơn vị được
phân công phụ trách.
- Ký số và gửi 100% văn bản trên phần mềm quản lý văn bản (trừ văn
bản mật).
- Nhập và số hóa đầy đủ 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên phần
mềm một cửa.
- Thường xuyên cập nhật tin bài, thủ tục hành chính,... trên Cổng thông tin
điện tử cấp huyện, xã.
2. Phòng Nội vụ
Thành lập nhóm các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác cải cách hành
chính, mời các đồng chí lãnh đạo UBND huyện tham gia.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Bố trí, xếp lịch để lãnh đạo UBND huyện họp giao ban khối về công tác
cải cách hành chính.

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa
và Thông tin, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện
Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn phương án hỗ trợ cán bộ, công chức, viên
chức nhập hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa của xã, huyện.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành
chính 9 tháng năm 2022./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP, Hằng....b.
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